
 
মািকর্ন য�ুরাে�র সংি�� ইিতহাস -- হাওয়াই এর সে� স�কর্ 

 
1826 – মািকর্ন যু�রা� হাওয়াই রাজয্েক একিট সাবর্েভৗম, �াধীন েদশ িহেসেব �ীকৃিত িদল। 
 
1893 – মািকর্ন েনৗবািহনী মািকর্ন যু�রাে�র সুর�ার অজুহাত িদেয় হাওয়াই দখল কের এবং হাওয়াইেত মািকর্ন যু�রাে�র ম�ী আেমিরকার পতাকা উেত্তালন কেরন এবং এই মেমর্ েঘাষণা কেরন 
েয হাওয়াই এর �িতর�া ও পিরচালনায় মািকর্ন যু�রা� িনেয়ািজত থাকেব। এরপের মািকর্ন সরকার হাওয়াই এর রািন িলিলউওকালািনেক (Liliuokalani) দায়ভার েথেক "মুি� েদয়" (রািনর 
�িতবাদ স�েকর্ পড়ুন:  http://www.kanakamaolipower.org/history.php)। 
 
1898 – মািকর্ন যু�রা� �রাজয্ভুি�র চিু�র মত আনু�ািনক িবষয়গুিলেক এিড়েয় "সরকািরভােব" হাওয়াই দখল কের েনয়। তেব ইিতপেূবর্ লইুিজয়ানা, ে�ািরডা, েট�াস এবং অ�া� এলাকা 
দখেলর সময় তারা এই চিু� স�� কেরিছল। আ�জর্ািতক আইন অনুসাের �রাজয্ভুি�র চিু� না থাকার অথর্ হল দখলীকৃত েদেশর সাবর্েভৗম� সমপর্ণ করা হয় িন। 
 
1959 – মািকর্ন যু�রা� একিট গণেভােটর আেয়াজন কের হাওয়াই এর অিধবাসীেদর কােছ জানেত চায় েয তাঁরা মািকর্ন যু�রাে�র �িতর�ায় থাকেত চান নািক মািকর্ন যু�রাে�র অ�রাজয্ 
িহেসেব েদেশর সে� যু� হেত চান। এই �ি�য়ার পিরণাম যােত িনেজেদর অনুকূেল যায় তা িনি�ত করার জ� তারা রা�সে�র েঘাষণাপে�র মাধয্েম বাধয্তামূলক তৃতীয় ��িট সুিবধাজনকভােব 
ভুেল যায় েয হাওয়াই এর অিধবাসীরা �াধীনতা চান িক না। হাওয়াইেত কতর্বয্রত মািকর্ন েসনাবািহনীর 10,000  ৈসিনেকর আরও েভােটর সাহােযয্ তারা মািকর্ন যু�রাে�র সে� েযাগ েদওয়ার জ� 
�েয়াজনীয় সংখয্াগির� েভাট লাভ কের এবং তারপের হাওয়াইেক প�াশতম রাজয্ িহেসেব অ�ভুর্� কের। 
 
2015 – হাওয়াই এখনও আেমিরকার সা�ােজয্র সবেচেয় সু�র উপিনেবশ এবং মািকর্ন যু�রা� এখনও হাওয়াই এর �াধীনতাকামী অিধবাসীেদর দূের সিরেয় েরেখেছ। িক� আর কত িদন...? 
 
আেমিরকার অিধবাসীরা �িতিদন এই বেল িনেজেদর উ��ু কেরন: "আমরা পিৃথবীর বেুক সবর্ে�� রা�!" 
এমনকী তাঁরা তাঁেদর �েুল পড়া িশশুেদর আনুগেতয্র এই শপথ বলেত েশখান:  "...সকেলর জ� �াধীনতা এবং �ায়িবচার!"  
 
হাওয়াই এর অিধবাসীেদর উত্তর হল:   হাওয়াই আেমিরকা নয়, এবং কখনও হেবও না! 
 
--- 
অ�া� �াধীনতাকামী রাে�র কােছ এর �াসি�কতা কী?  িবষয়িট েসই সব রাে�র খবুই অনুরূপ। পিৃথবীর িবিভ� �ােন েবশ কেয়কিট পরাধীন রা� �াধীনতা অজর্েনর জ� লড়াই চািলেয় আসেছ। 
তােঁদর ইিতহাস েথেক েদখা যায় কীভােব দখলকারী বািহনী তােঁদর দমন কের রাখার জ� আ�জর্ািতক আইনেক িবকতৃ কেরেছ অথবা অ�া� কেরেছ। হাওয়াই এর নাগিরেকরা কাউয়াই এর 
িবে�াহকারী �ীেপ একিট �ায়ী িশ�ামলূক �দশর্নী করেত চায় এবং তােঁদর ইিতহাস ও তােঁদর পতাকা �দশর্েনর বয্ব�া কের সারা িব� েথেক আগত অিতিথেদর এই িবষেয় জানােত চায়। এই 
সাম�ী অব�ই ই�ারেনট এর মাধয্েমও পাওয়া যােব এবং এগুিল অ� অেনক ভাষায় অনিূদত হেব।  
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